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להים-עשה לי אצחוק 

 ?בין צחוק אברהם לצחוקה של שרהמה 

תחילת הפרשה בבשורות המלאכים לאברהם ולשרה על 

 - לים את אברהםאוהולדת יצחק. הם ש

ֶּ֑ךָׂ  ּת  ה ִאש ְ ֣ רָׂ ה ש ָׂ ֵּ֖ וֵ֗ ַאּי  יֵ֗ לָָׂ֔ אְמ֣רּו א ֵ֗   ח ט'(")בראשית י ...ַוּי ֹּֽ

 - והוא עונה

ה   א ֹּֽ ֵּ֥ה בָׂ  )שם( .לִהּנ 

  -והתורה מתארת שהיא צוחקת את הבשורה שרה שומעת 

אמ ֶּ֑  ּה ל  ֣ ִקְרּבָׂ ה ּבְ ֵּ֖ רָׂ ק ש ָׂ ְצַחֵּ֥ הַוּתִ ְיתָׂ ֹּֽ י ְבל ִתי֙ הָׂ ֵ֤ ֲחר  י  ר ַאֹּֽ אד ִנֵּ֖ ה ַוֹּֽ ְדנָָׂ֔ י ע  ֣ ּלִ

 ֹּֽ ק   )שם י"ב( .ןזָׂ

  - עליה הקב"ה כועס

ר  אמ  ל ה'ַוּי ֵּ֥ ם  א  ָ֛ ר ַהַאֵּ֥ף ֻאְמנָׂ אמ ֵ֗ ה ל  ָ֜ רָׂ ה ש ָׂ ָ֨ ֲחקָׂ ֹּֽ ה זּ ֩ה צָׂ ּמָׂ ֣ ֶּ֑ם לָׂ הָׂ ַאְברָׂ

י ְנּתִ ַקֹּֽ י זָׂ ֲאִנֵּ֥ ד ַוֹּֽ ֵּ֖ ל  ֹּֽ . א  א מ  ֵּ֥ ל  ֵּ֥ת ּדָׂ  'ה-ֲהִיּפָׂ ע  יךָׂ ּכָׂ ָ֛ ל  ּוב א  ש ֵּ֥ ד אָׂ ע ֵ֞ ֶּ֑ר ַלּמו  בָׂ

 ֹּֽ ה ב  ֵּ֥ רָׂ ה ּוְלש ָׂ ֵּ֖  י"ד(-ג)שם י" .ןַחּיָׂ

  -שרה עומדת שם למעין משפט בו היא הכחישה 

אמ ָ֛  ה ל  רָָׂ֧ ש  ש ָׂ ַכח ָ֨ קְ ַוּתְ ַחֵּ֖ א צָׂ רר ל ֵּ֥ אמ  ה ַוּי ֵּ֥ אָׂ ֶּ֑ ר  י יָׂ ֣ י ּכִ ְקתְּ  ּתִ ֹּֽ חָׂ ֵּ֥י צָׂ א ּכִ  .ל ֵּ֖
 )ט"ו(

סיפור הבשורה  עיקרהפרט הזה נראה כלא קשור ללכאורה, 

ע"י המלאכים, כי מיד לאחריו בא הפסוק על הליכת המלאכים 

  - משם

 ֹּֽ ֙ם הָׂ ָׂ מוּ ִמש ּ ֻקֵ֤ פוּ ַעלֲאנָׂ ַוּיָׂ ִקֵּ֖ ש ְ ים ַוּיַ ם ה   ש ִָ֔ הָָׂ֔ ְברָׂ ם ְוַאָ֨ י ְסד ֶּ֑ ֣ נ  ֵּ֖ם ּפְ ְך ִעּמָׂ ֵּ֥ ל 

 ֹּֽ חָׂ ּלְ  ז()שם ט" םְלש ַ

שיח שבין אברהם לקב"ה על -ומשם ממשיכה הפרשה לדו

ושה מספר הצדיקים שיהיה בסדום כדי להציל את העיר. מה ע

 שם הפרט הזה על ענין הצחוק? 

הם צחק גם אברהרי  -שם היא שעולה נוספת שאלה קשה 

 פקידתה הצפויהבפרשה הקודמת כאשר הקב"ה בישר לו על 

 -שרה של 

ם ַעל הָָׂ֛ ל ַאְברָׂ ּפ ָ֧ א ַוּיִ ק ַוּי ֣ ֶּ֑ ְצחָׂ יו ַוּיִ ֵּ֖ נָׂ הּפָׂ ֹּֽ אָׂ ן מ  ֵ֤ ב  ו  ַהּלְ ִלּבֵ֗ ר ּבְ ֙ה  מ  נָׂ ש ָׂ

ם ד ְוִאָ֨ ל ָ֔ ה ֲהַבת ִיּוָׂ ָ֔ רָׂ ֹּֽ  ש ָׂ ל  ה ּת  ֵּ֖ נָׂ ים ש ָׂ ִעֵּ֥ ש ְ  )שם, י"ז, י"ז( דּתִ

הקב"ה ושם  - 'בקרבה', כפי שהיא אמרה 'בלבו'גם הוא אמר 

ה פונה על אברהם לגבי ב"הק -ויותר  לא כועס על אברהם!

דוגמא 'צחוקה של שרה. והרי אברהם עצמו לא יכול להוות 

 כאמור גם הוא צחק!הרי לכך ש 'אישית

התשובה הרגילה שנותנים לתמיהה הזו היא לפי תרגומו של 

  -אונקלוס שאצל אברהם הוא מתרגם 

ִהי ַוֲחִדי ם ַעל ַאּפו  הָׂ  ... ּוְנַפל ַאְברָׂ

ואילו אצל שרה  של שמחה,חיובי כלומר שהצחוק היה צחוק 

  -התרגום הוא 

הַּ  ְמעָׂ ה ּבִ רָׂ ר הּ ְוַחְיַכת ש ָׂ ימָׂ  ... ְלמ 

מין גיחוך, אבל אנחנו שואלים על עמם התרגום של  כלומר זה

 הוא הגיע לתרגם את זה כך?כיצד  -אונקלוס 

ואל נחשוב שענין הצחוק הוא שולי. אמנם בשום מקום לא 

כתוב שהקב"ה אומר לאברהם לקרוא לבנו נולד לו על שם 

שם יצחק מופיע בבן שאביו צחק, האמא הצחוק, אבל ברור שה

שגם 'בעיני יפלא', וכשהוא נולד צחקה ואז גילה הקב"ה 

  -אומרת שרה 

ה ְצח    ָ֔ רָׂ ר ש ָׂ אמ  לַוּת ֣ י ֱאל ִהֶּ֑ים ּכָׂ ה ִלֵּ֖ ש ָׂ ֵּ֥ ְצַחק ק עָׂ ֹּֽ ַע יִ ֵּ֖ י ַהש ּ מ  . ִלֹּֽ

ם ה   הָָׂ֔ ל֙ ְלַאְברָׂ י ִמּל  ר ִמֵ֤ אמ  יַוּת ֵ֗ ֹּֽ ה ּכִ ֶּ֑ רָׂ ים ש ָׂ ִנֵּ֖ ה בָׂ יקָׂ ֵּ֖ן  יִנֵּ֥ י ב  ְדּתִ ַלֵּ֥ יָׂ

י ֹּֽ  ז'(-ו' א)שם כ" .וִלְזֻקנָׂ

למה זה  אז מה ההבדל בין הצחוק של אברהם לזה של שרה?

 לא? הטוב וז

 חוק -צא 

 למדנית אבל היא פלא פלאות.קצת נשמעת  שניתןהתשובה 

סופר  יעה בשאלות ותשובות בהלכה של החתםהיא מופ

. הנושא עוסק שם לגבי כתיבת שמות בגט. בואו נראה זיע"א

שר אותו יבהוא  -ה את אברהם מה היו הבשורות שבישר הקב"

הוא אמר  ,לפני כןבאותו מעמד, רגע אבל משרה יוולד לו בן ש

-  

ל ר ֱאל ִהי֙ם א  אמ  אַאבְ  ַוּי ֵ֤ ךָָׂ֔ ל ֹּֽ ּתְ י ִאש ְ ַר֣ ם ש ָׂ הָָׂ֔ ת רָׂ א א  ֵּ֥ ֵּּ֖ה  ִתְקרָׂ מָׂ ש ְ

הּ  ֹּֽ מָׂ ה ש ְ ֵּ֖ רָׂ ֵּ֥י ש ָׂ י ּכִ ֶּ֑ רָׂ  )י"ז ט"ו( ש ָׂ

אברהם סיפר לשרה כאשר האם  -שאלה שנזרוק לאויר 

הקב"ה בישר אותו על הבשורה הזו על פקידתה הצפויה? מן 

ים שנה תשעהרי הסתם הוא לא שמר את הדבר הזה לעצמו. 

יודעת  שרהנה הוכחה מהפסוק שהיא מחכה ללדת... אבל ה

 בפ"תש וירא ש"ק ערב 

 : השבתאת יציזמני כניסת ו
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תהיה גם  אמה, והיאברהם להחליף את ששהקב"ה אמר ל

הקב"ה בישרו בה שאת הנבואה הוכחה עבורנו שהיא ידעה 

, וכאשר היא צחקה זה כבר היה אחרי שהיא שיוולד להם בן

המלאכים באים  ;שמעה מאברהם את הנבואה קודם לכן

שאלו 'איה לא  '. הםאשתך 'איה שרהאת אברהם ושואלים 

שרי', ואם שרה לא היתה יודעת על שינוי שמה היא היתה 

אלא מה?  -צריכה להיבהל ולשאול את אברהם מי זו שרה! 

החת"ס מוכיח ששינוי שם קרוב היא כבר ישעה ששונה שמה. 

לפי זה יוצא אבל  ,זהכל , לא נכנס לם וזה פוסל גטהוא שינוי ש

 "הבפעם הראשונה את הבשורה כאשר הקבשאברהם שמע 

, על שינוי שמה של שרי לשרהואמר לו ז בפרק י"'נחת' עליו 

 ומרגע זה ואילך אתה תזכה ממנה לבן'.'

כבר ידעה את זה, שרה  -כאשר באים המלאכים לבשר יוצא ש

 צחקה? הרי היא כבר מכירה את זה, כאמור. למה היאאז 

דבר  -צחוק איננו דבר שלילי. זו שמחה, 'וחדי'  מה זה צחוק?

מילים הלחם של שתי חיובי מאד. בספה"ק מופיע שצחוק זה ה  

שהחוקיות הרגילה . צוחקים כאשר אתה רואה חוק''-ו 'צא'

 מחליקמישהו רואים  הםאנשים צוחקים כאשר השתנתה. 

על קליפת בננה, למשל. זה לא יפה לצחוק על זה אבל  ברחוב

יע ר, חוק, אז יש היגיון. הצחוק מופכשיש סד -זה מצחיק 

אדם  -השמחה בעומק 'וחדי' כשמשהו מנותק מההיגיון. פלא. 

שמח כאשר הוא מחובר לשורש האינסוף, ואז הוא יודע 

וק הוא בסך הכל כלי שהקב"ה נתן כדי לפעול בתוכו, אבל שהח

הקב"ה יכול לפרק את הכלי ולהעביר אותך לכלי אחר, ושוב 

מפרק ושוב מעביר לכלי אחר וכן הלאה. פירוק הכלי יכול 

 לשבור אותך ומאידך יכול להצחיק אותך.

 -יש תופעה שלא נעים לדבר עליה, היא עצובה וגם מצחיקה 

על קרובים חוטפים 'התקפות  'שבעה'הלך אנשים במהרבה 

זה נובע מכך שהצחוק והבכי הם קרובים מאד. משהו  צחוק'.

תנהל בסדר הרגיל. גם אברהם אבינו, גדול המאמינים הלא 

 מוציא אותובעולם, יש לו איזה סדר שפתאום משתנה ואז 

 -החוצה  הקב"ה

א א תָ֜  צ ָ֨ טַוּיו  ֙ר ַהּב  אמ  ה ַוּי ָ֨ ּוצָׂ י ו  ַהחֵ֗ ִבָ֔ כָׂ ו  ה ּוְספ ֙ר ַהּכ֣ ְימָׂ ַמָ֔ ָׂ א ַהש ּ ֣  ...םנָׂ
 ה'()ט"ו, 

 -ואומר לו 

ד צא מאצטגנינות שלך שראית במזלות שאינך עתיד להעמי

אבל אברהם יש לו בן, וכן שרי לא  בן, אברם אין לו בן

 לתלד, אבל שרה תלד, אני קורא לכם שם אחר וישתנה המז
 רש"י( )שם,

מטה. תסתכל מעל לגלקסיה, מעל כיון הבטה מלמעלה ל

לא ענין טכני. הרי אתה אברהם העברי, אתה זה  -בים כלכו

תסתכל משם. הצחוק של אברהם היה  מעבר,שם ירואה דבר

ה מופיע של שמחה אבל שרה רואה פתאום שמה שאמר הקב"

דיוק גדולי הדור. שלשה עכשיו דרך שליחים שלא נראים ב

תבוא דרכם  -לאבק שעל רגליהם משתחווים הערבים 

הדבר הכי גדול של העולם  הזו?והמופלאה הבשורה הגדולה 

הולך לבוא מהכי תחתון, בהפוך על הפוך? ואז אומר הקב"ה 

למה זה צחקה שרה', כי עכשיו הצחוק אינו ' -לאברהם 

לכם שאתם לא  כבר הודעתיהרי 'במקומו. הוא לא נכון עכשיו. 

 .'אברם ושרי אלא אברהם ושרה

 יכלכלךוהוא 

פרשת לך לך אברהם אבינו בכל  -לאיים פאגב, אחד הדברים ה

'אב המון גוים'. הוא עוסק ומגייר את כל העולם, הולך -מופיע כ

למצרים, נלחם במלחמה העולמית את ארבעת מלכי העולם, 

שלם יוצא אליו.  יוצא לסדום ומביא את רכושם, מלכי צדק מלך

בסוף רק  -י הוא בפועל הופך להיות 'אב המון גוים'? ומת

דווקא כאשר הוא מתבדל מעממי  הפרשה בברית המילה.

הארץ, כאשר הוא מקבל ברית מיוחדת בינו לבית הקב"ה 

שמבדילה אותו מכל יושבי תבל. רש"י ואמר שבשם יצחק 

 -השם של  במהות ,מופיעים שמונת ימי המילה

וצ' שנה של שרה, וח' ימים  סיונותיעל שם העשרה נ...

 )רש"י י"ז, י"ט( ...םשנימול, וק' שנה של אברה

כי כל מהותו של יצחק,  -למה זה כל כך מהותי לשם הילד? 

החוק להבין שחוק'.  - שהוא אבינו, היא הכח לתפוס את ה'צא

  ה והוא יפרק אותו כדי שיוקם כלי חדש.הוא כלי שנתן הקב"

  - יש פסוק בתהילים

ְך ַעל ֵ֤ ל  ְבךָׂ  ה'  ַהש ְ ךָׂ  ּואְ֢וה ְיהָׂ ֵּ֥ ל  ְלּכְ  )תהילים נ"ה, כ"ג( ...ְיַכַ֫

צריך אדם צריך לסמוך על הקב"ה. שהפשט הרגיל בזה הוא 

האדמו"ר בריאות? רק מהקב"ה. ואילו  פרנסה? הקב"ה יתן.

ון שלזה מ ך'ליכלכ' -יותר עמוק  מבארזיע"א הזקן בעל התניא 

לכלכל את ' ל היא כלי, סלסלה."'כלכלה' בלשון חזכלי. 

כך גם בפסוק  נה זה לבנות כלים נכונים קדימה.הכוו 'הצעדים

יד. הקב"ה , לא להכוונה היא לזרוק רחוק ממך 'להשליך' -

 לפעמים מפרק לנו כלים, ואדם יכול להיכנס מזה למשבר נורא

ה, אנשים יש מגפת קורונ . ניקח דוגמא את נושא הפרנסה;ח"ו

את המקצוע, איבדו את מקום העבודה, את הפרנסה שלהם, 

באמת הקב"ה אבל  -. את המעמד החברתי את הכלי שלהם

כלי שהוא נתן לך אותו קודם. סדר הדברים את השבר לך הוא ש

 -בעולם הוא שהקב"ה מברך אותך 

 ֙ ַרְכךָׂ ֹּֽ ֹּֽ ה'ּוב  ֲעש   ֵּ֥ר ּתַ ל ֲאש   כ ֵּ֖ יךָׂ ּבְ  )דברים ט"ו, י"ח( הֱאל ה ָ֔

מה  אתה צריך לעשות כלי והקב"ה מברך אותך אבל לפעמים

שקורה הוא שהכלי משתלט עלינו. לצערנו זה קורה ביותר 

, שמאמין בי ואוהב אותי, לא מאשר רק 'לפעמים'. ואז הקב"ה

כול להשאיר אותי עבד של הכלי הזה, עבד של המשחק י

ה המטופש של הקריירה הזו, הרי הוא רוצה שאני אעלה למעל

, לפרק אותו, כדי שאני אבנה צריך לשבור את הכלי הואואז  -

והוא יכלכלך'. 'אני עומד לבנות לך כלים שאתה ' -כלים חדשים 

הדרך להגיע ו. 'שאתה מסוגל להגיע אליהםאפילו לא חלמת 

 . 'על ה' יהבך 'השלך-ם היא רק בשל

 יגלה לך כלים ועוצמות שישוהוא  -את יהבך ה "תשליך על הקב

בך שלא חלמת שאתה מסוגל להגיע אליהם. ואם הוא פגע בי 
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ך. ללכיכהוא  -בנקודה כואבת, שהיא החיים שלי, הכלי שלי 

 אין עוד מלבדו. 

זה פלא שרש"י מביא גימטריות כאלה של שמות כפי שהוא 

ניסיונות, תשעים שנות שרה, שמונה עשרה  - ח"קהביא על יצ

. זה לא מתאים לו, אולי לבעל ימי מילה ומאה שנים של אברהם

 הטורים. מה הוא רוצה פה? זה פלא פלאים. 

 הבודדהאבא 

הרי צחקת,  !דיון של ילדים? ,וגם ההכחשה של שרה. מה זה

פלא. היא אומרת 'לא צחקתי כמו זה  -אז מה את מכחישה? 

הכי ם שאתם הבנתם שצחקתי. הצחוק שלי נבע מהמקו

אה' הוא לא בגלל אולי גם הפירוש של המילים 'כי יר '.עמוק

שלה קב"ה אלא זו התשובה האמיתית שהיא פחדה מה

הוא  במקרים אחרים בהם ,הנה מקבל אותה.באמת ה והקב"

באוכלה מפרי עץ  י חוהע" -התשובה שנאמרה לו לא קיבל את 

, אבל ענש אותםהוא  - משהבשדיברו  , ע"י מרים ואהרןהדעת

הצחוק, כאן היא עונה שהצחוק שלה הוא מתוך היראה. יצחק, 

לא יכול הדין, הוא הנעקד. מי שהוא , הוא העולה התמימה

 יות נעקד.לצאת מן החוק לא יכול לה

 - פרשאת יצחק בנו" רש"י מ לים "ויעקדעל המי

 )כ"ב, ט'( ...ידיו ורגליו מאחוריו. ויעקד

למה חשוב לו להדגיש שזה 'מאחוריו'? סתם כדי לזעזע אותנו 

זה הכל עכשיו  -אין לך ידיים, אין לך רגליים אלא  - יותר?

  -על הפסוק בתהילים  ה.הקב"

ַלי ַנְפש ִ  ֻמל עָׂ ּגָׂ י ִאּמו  ּכַ ֻמל ֲעל  גָׂ י ּכְ י ַנְפש ִ ַמְמּתִ יִתי ְודו  ּוִ  יִאם ל א ש ִ
 , ב'(א)תהילים קל"

  -המלבי"ם מבאר 

שמדעתי שאני בפ"ע רפה ידים וחסר  כגמול עלי נפשי כן

 ...חכ

כמו הוא בדד של אמו, הוא לא מפוחד אלא התינוק שיונק 

של זו בדידות של הביטחון  .'וישכן ישראל בטח בדד עין יעקב'

יצחק  . לכןהויולא בדידות של 'איכה ישבה בדד' של ירמיעקב 

הוא האבא הבודד. בנו ממשיך דרכו נעלם לו לעשרים שנה, 

הוא לבד, רבקה לא משתפת אותו, אבל הוא האבא שחז"ל 

שמסנגר עם ישראל גם כאשר האבות ומרים עליו בגמרא א

  -אחרים לא מסוגלים  כבר 

כי " (ישעיה סג, טז) א"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן מ"ד

אתה אבינו כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו אתה 

תיד לבא יאמר לו הקב"ה לע ".ה' אבינו גואלנו מעולם שמך

רבש"ע ימחו על  -אמר לפניו  .בניך חטאו לי -לאברהם 

אמר אימר ליה ליעקב דהוה ליה צער גידול  .קדושת שמך

 .בניך חטאו -אמר ליה  .בנים אפשר דבעי רחמי עלייהו

אמר לא בסבי  .רבש"ע ימחו על קדושת שמך -אמר לפניו 

 .בניך חטאו לי -אמר לו ליצחק  .טעמא ולא בדרדקי עצה

בשעה שהקדימו לפניך  ?!רבש"ע בני ולא בניך -פניו אמר ל

בני בכורי עכשיו בני  (שמות ד, כב) נעשה לנשמע קראת להם

כמה שנותיו של אדם שבעים  -? ועוד כמה חטאו ?ולא בניך

דל  ,עשרין דלא ענשת עלייהו פשו להו חמשין דל ,שנה

דל תרתי סרי ופלגא דצלויי  ,כ"ה דלילותא פשו להו כ"ה

אם אתה  ,ומיכל ודבית הכסא פשו להו תרתי סרי ופלגא

סובל את כולם מוטב ואם לאו פלגא עלי ופלגא עליך 

 )שבת פ"ט:( .יואת"ל כולם על

ומוריד ומוריד. מוריד  -הוא עושה חשבון מדוקדק עם הקב"ה 

 ולבסוף יוצא שאולי הם חטאו שתים עשרה שנים וחצי. 

 -יש פיוט שאומרים ביום הכיפורים 

ן ו  י עָׂ א  נוּ ְמל  א ַרֲחִמים אָׂ ל  ה מָׂ ר ,ְוַאּתָׂ ב  ל עו  צ  ינוּ ּכְ מ  נוּ יָׂ ה  אָׂ ְוַאּתָׂ

ּמוּ  יךָׂ ל א ִיּתָׂ ת  נו   .הּוא ּוש ְ

היות לנו? מלאי עוון? כמה עוון יכול לאנו  -חסידים אומרים 

 !שאתה? םאיך אפשר להשוות את זה למלא רחמימאה קילו? 

 .הזרק יצחק יכול לומר דבר כ

וחצי שנים של הילדים  12 ונשאראז  -לקב"ה ואז אומר יצחק 

הילדים שלך בסופו של דבר, אז בוא ניקח חצי שלי שהם גם 

עלי  -עלי וחצי עליך, ואם אתה לא מסכים גם למאצ'ינג הזה 

חוק -רק מי שיכול לומר צא. , הרי בשביל זה נעקדתיהכל

  ולהיות נעקד יכול לדבר ככה.

עם הידיים אנחנו עושים כלים כל הזמן,  - "יוורגליו מאחורידיו "

לפעמים גם בלי להרגיש. אלו הם כלי המעשה שלנו שבהם 

ידיו ורגליו "הכלים שלנו. ואילו כאשר  מייצרים אתאנחנו 

 לו כלים. השלך על ה' יהבך. אין עוד מלבדו.אין  - "מאחוריו

 פניך ה' אבקשאת 

שרה ובו נעמוד. היא צוחקת התחלנו את הכל בצחוקה של 

אחרי שהיא כבר יודעת שיש את הבשורה של הקב"ה על 

הוא  החששאז בא הקב"ה לברר את מקור הצחוק כי ההריון ו

שאולי היא צוחקת שהבשורה מגיעה ברמות נמוכות כאלו, 

אני יכול  -דרך ערביים ולא דרך עניינים או אנשים גבוהים 

, ולמה היא הך שאני רוצה, אומר הקב"להביא את הגאולה אי

בא צחקתי, אלא זה לא  -ועל זה היא עונה בחיוב צחקה? 

מיראה. זו התקפת צחוק מתוך בכי של התרגשות, של יראה, 

הראשון של בשורת  החזוןמסתיים של דין. ורק במשפט הזה 

לא לא צחקתי כי יראה, ויאמר לא כי צחקת. ' - ידת יצחקל

לא, כי צחקת', ' -הקב"ה אומר לה  '....משם האנשיםויקומו 

טבע, הה מיצחי לפי המדרגה שלך צריך להיות עוד יותרכלומר 

מהחוק. על פי המדרגה שאת נמצאת בה את יכולה להיות עוד 

 . יותר ועודיותר עקוד מאחור, עוד  'השלך', עוד יותר יותר

קראתיך שיר המעלות ממעמקים " פסוקב מדייקאדמו"ר הזקן 

כתוב 'מעומקים' אלא ממעמקים', היינו, מהיכולת שלא  - "ה'

שלי להעמיק עוד ועוד בלב. מעומק הלב. ללב יש עומקים 

 אינסופיים. 

יךָׂ  נ  ת ּפָׂ י א  נָׂ ּו פָׂ ש  ּקְ י ּבַ ַמר ִלּבִ ש   ה'ְלךָׂ אָׂ  , ח'(ז)תהילים כ" ֲאַבּק 

א קורא כשאדם מתבודד, הוא לשרבי נחמן על כך אומר 

על פי החוק אלא הוא יוצא מהחוק. מתפלל לא הוא מהספר. 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%A1%D7%92_%D7%98%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%93_%D7%9B%D7%91
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אומר  ,'פתאום אני מבין'הוא מדבר עם הקב"ה במילים שלו. 

 .'שמה שהלב שלי אומר זה לא אני אלא זה אתה רבש"ע'דוד, 

את שלך אמר לי. הלב שלי אומר את שלך. ומה הוא אומר? 

אפה? יותר פנימה ועוד יותר. חטפתי מכה, כעוד  -'בקשו פני' 

 ."את פניך ה' אבקש" –כדי שיהיה לי עוד יותר פנימה ואז זה  -
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